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Crokinole alapszabály (v1.0)
A játékra szolgáló táblánál 2 vagy 4 fő helyezkedhet el attól függően, hogy egyéni (1-1 ellen) vagy páros (2-2
ellen) játékot játszanak. Páros játék esetén a két egymással szemben lévő játékos van együtt, míg egyéniben
természetesen ellenfelei egymásnak. Egyéni játék esetén 8 korongja van a játékosnak, míg páros esetén
egyénenként 6 koronggal lőnek a játékosok.
Hasonlóan a vízilabdához ahol négy negyedből áll egy játék ez a crokinole-ban is így van, csak itt körnek
(angolul: round) nevezzük.
Az első kör kezdési jogát sorsolással állapítjuk meg, páros játék esetén a kezdő csapat eldöntheti, melyik
játékos kezdi meg a játszmát, annak első körét (negyedét). Amennyiben a kezdésről a játékosok szándéka
egybevág akkor szükségtelen a sorsolás, de mindenképpen javasolt. Tehát ha egyik játékos kezdené a játszmának az első körét, míg a másik játékos nagyon nem akar kezdeni, akkor az egybevágó akarat érvényesíthető sorsolás nélkül.
Egyéni játékban felváltva kezdenek a játékosok ( A – B – A – B )
Páros játékban pedig az óramutató járásának megegyezően mindenki kezd majd egy kört a négyből.
(A1 – B1 – A2 – B2)
(A és B az ellenfeleket jelöli.)

Játéktábla
A játéktábla egy 66 cm átmérőjű kör alakú általában fából készült tábla - mely természetesen készülhet más
anyagból is. Általában fából készítik, de elképzelhető fém, üveg márvány, vagy egyéb verziók is amennyiben
nem veszélyes és nem vet fel további más problémákat. (üveg törhet így nem javasolt)
A fa felülete csúszós kell, hogy legyen annyira, hogy minél gyengébb pöcköléssel is a korong el tudjon jutni a
középső húszas lyukig vagy még jobb, ha átcsúszik az egész pályán egy gyenge lövéssel.
Egy tábla csúszási jóságára még nincs kidolgozva szabvány, de érdemes a magyarországi gyakorlatban (versenyeken) elterjedt táblákhoz közelítő minőségben készíteni a táblákat. A csúszás jósága tesztlövéssekkel
állapítható meg, erről a SAVARIA CROKINOLE részletes felvilágosítást tud adni.
(A tábla és korongok részletes ismertetése egy másik dokumentum részét képezi)
Az eléggé jól csúszó táblán játszódik tehát a játék, melyen koncentrikus körök és ütközők helyezkednek el az
ábra szerint. A legkülső vonalat alapvonalnak nevezzük, erről kell a lövő játékosnak a korongját elindítania a
lövéskor. A tábla négy egyenlő részre van osztva negyedelő vonalak segítségével melyek nemcsak a felosztást szolgálják. Ha a játékos oldalról szeretne lőni (balról vagy jobbról) akkor a korongot úgy kell elhelyeznie,
hogy érintenie kell a negyedelő vonalat és a játékos felé eső alapvonalat. Megengedett az is hogy érinti a
negyedelő vonalat és a játékostól másik irányba eső alapvonalat.
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Technikailag hibás kezdőlövések
 Egy lövés akkor tekinthető elhibázottnak, ha a korongot nem az oldalán érinti meg az ujjunk (többféle
lövéstechnika ismert: pöckölés, olló, hüvelykújjal lövés)
 Ha a lövés tolással történik - melyet észre lehet venni - a kéz látványosan bemozdul a lövéssel egy irányba
a lyuk felé.
 Kettős érintést alkalmazunk (ilyen a pingpongban is előfordul). Ez esetben a korong ellövésekor egymás
után kétszer érünk a koronghoz nagyon rövid 1/100-ad másodperc alatt általában.
 Egyéb módon trükközünk


Állított koronggal lövünk a fekvő helyett.



A korong alá lövünk megugratva azt, hiszen az árokba belógó korongot elvileg ilyen szabálytalan lövéssel is lehetne indítani.



Lehetséges, hogy érinti a korunk az alapvonalat de annyira tized- esetleg század milliméterre helyezzük el a korongot az alapvonalra (esetleg a negyedelőt is beleértve) a hogy a szemben ülő ellenfél vagy páros játék esetén az oldalsó játékosok - nem bizonyos(ak) abban hogy a korongunk érinti az
alap/negyedelő vonalat, s ettől frusztráltak és idegesek lehetnek ha rendszeresen így lövünk hiszen
jogosan vélhetik, hogy csalunk.

Technikailag nem hibás kezdőlövések
 A korongot fekvő helyzetben lőttük el, szabályos pöcköléssel (a fentiekben leírt módon) érintve az alapvonalat/negyedelő vonalat.
 Egy korongot abban az esetben is újra lőhetünk, ha szabályos lövéssel meglőttük és olyan kicsit mozdult
csak, hogy nem hagyta el az alapvonalat. Ez esetben azonban az ellenfél játékosnak
- mielőtt a korongot újra lövésre helyeznénk - meg kell mutatni, hogy valóban még nem hagyta el a korong az alapvonalat.

További szabályok a lövés indítására vonatkozóan
 Néhány korong nem biztos, hogy ugyanúgy csúszik, mint a
többi, illetve félünk, hogy por vagy egyéb dologban megakadhat, ilyenkor lövés előtt a játéktéren! is alkalmazhatunk tesztlövést oldal irányban úgy, hogy nem mozdulnak
meg a játéktéren lévő más korongok. 1-2 rövid tesztlövés
után az alapvonalra helyezve korongunkat lőhetjük el a nagyon fontos lövést, mivel tesztlövést általában ilyenkor alkalmazunk. (lásd videó)
 A lövésre készülődés és a lövés pillanatában táblához csak a
lőni kívánó játékos érhet hozzá.

1. ábra: Néhány fontos lövés előtt a tesztlövés
engedélyezett

 Tilos tehát a másik játékos lövésre készülődésekor a táblán a korongunkat pörgetni, esetleg tisztítani a
tábla bármely részét, vagy bármely más módon elvonni az ellenfél figyelmét.
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 Lehetőleg ne ejtsük le a korongunkat, vagy bármely tárgyat, amikor ellenfelünk lő, mert ha pontosan
akkor ijed meg, akkor a lövése bánhatja és nagy vita kerekedhet belőle. Igyekezzünk nem a lövés pillanatában inni, vagy írni, legyünk körültekintőké.

Lövés abban az esetben, ha üres a pálya
 Korongunkat be kell juttatni a 15-ös körbe, vagy annak vonalához hozzá kell érni.
 Abban az esetben, ha a korong a 20-as lyukba érkezik, akkor az még jobb, mert egy már elvehetetlen 20as pontot ér számunkra. Ezt a korongot ki kell venni a lyukból és egy gyűjtő edénybe helyezni.
 Abban az esetben, ha a fenti egyik feltétel sem teljesül a lövés hibásnak minősül, így a korongot el kell
távolítani a pályáról és az árokba kell helyezni.

Lövés abban az esetben, ha csak saját korongunk van a táblán
A belső 15-ös körben meg kell, hogy mozduljon egy saját korongunk. Ezt elérhetjük úgy, hogy egy a pályán
lévő korongunkat beljebb lökjük a 15-ös körbe, vagy ha már benn volt, hozzákoccintjuk lövéssel a korongunkat, sőt még az is megengedett, hogy egy korongunk mely a 15-ösön kívül van lelőjük a pályáról úgy, hogy a
lövő korong ütközéskor becsússzon a belső 15-ös körbe.
Akárhogy is teszünk, valamelyik saját korongunknak mozdulnia kell a lövés után mely a 15-ös körbe vagy
annak vonalára érkezik/marad a mozgása során.

Hibásnak minősülő lövések
Például hibásnak minősül az a lövés, amikor beljebb
szeretnénk terelni egy pályán lévő korongunkat a
lövő koronggal, de elvétjük a lövést és nem jut be
egyik korong sem a körbe, ilyenkor mindkét korongot le kell venni amennyiben mindkettő megmozdult.

2. ábra: Egyik korong sem jutott a belső körbe (le kell venni
mindkettőt)
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Lövés abban az esetben, ha az ellenfélnek van korongja a táblán
 A saját korongunk bármelyikének hozzá kell érnie az ellenfél korongjához.
 Legegyszerűbb esetben a lövő korongot lőjük úgy, hogy érintse vagy egyben le is lője a pályáról az ellenfél
korongját.
 Vonatozás (egy kombinációs lövés fajta): meglökhetjük úgy is az ellenfél korongját, hogy nem közvetlenül
a lövő korong ér hozzá, hanem a lövő koronggal egy másik korongunkra célzunk a pályán, amely úgy
csúszik, hogy az ellenfél korongját érinti.
 Más kombinációs verziók is érvényesek, ha mozdul az ellenfél korongja.

Hibásnak minősülő lövések
 Abban az esetben, ha nem ér hozzá az ellőtt korongunk az ellenféléhez el kell távolítani a korongunkat a pályáról.
 Vigyázzunk a kombinációs lövéseknél, mert ha
pl. egy vonatozás nem sikerül, akkor már az öszszes megmozdult korongunkat el kell távolítani,
amennyiben egyik sem érintkezett az ellenfél
korongjainak egyikével.
 Minden olyan korongunkat le kell venni a pályáról, amely mozgásba jött, de nem érintette
meg az ellenfél egyik korongját sem.

3. ábra: Megmozdultak a korongok de nem értek az ellenfélhez

Pontozás
A 8 (párosban páronként 12) ellőtt korong után vége van az első körnek, ezt egyéni és páros játékban még
3 kör követi (otthoni játéknál, és versenyek alapszakaszában). Egy versenyen zajló bronzmérkőzés vagy egy
aranyéremért zajló mérkőzés általában nem 4 körből áll, hanem addig amíg egy játékos el nem éri a 7, 9 vagy
11 pontot. (lásd versenyszervezés és lebonyolítás dokumentum)
Az általános játékmód szerint tehát általában 4 kört játszunk minden ellenféllel. Hasonló ez, mint vízilabdában a negyedek. 4 negyedből, azaz 4 körből áll egy teljes játék. A crokinole-ban minden kört (negyedet) le
kell pontozni.

Körönkénti pontozás
Össze kell adni a játékosnak a 20-as gyűjtőben és a pályán lévő korongjainak értékeit, ugyanezt teszi az ellenfél is. A pontozó lapra nem kell beírni az összeadás eredményét, csak a győzelmet-döntetlent-vereséget
kell jelölni valamint, hogy hány darab 20-ast lőttünk.
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Ha egy játékos 1 db 20-ast lőtt és 1 korongja áll a 15ös mezőn és egy másik az 5-ös mezőn, akkor ez öszszesen 40 pontot ér a játék végén. (lásd ábra: fekete
korongok)
Ha az ellenfélnek (ábrán zöld színnel jelölve) ugyanennyi pontja van, akkor az állás ebben a körben (negyedben) döntetlen így mindkét játékos beír 1-1
pontot magának a pontozólapra és amennyi 20-ast
lőtt azt is jelöli a lapon. Ha az egyik játékosnak több
pontja van, ő 2 pontot kap, míg a vesztes 0-t.

4. ábra: 40-40 a végállás így döntetlen (1-1) a játék végeredménye

Határoló vonalak szerepe számoláskor
Ha egy korong a mérkőzés végén egy határoló vonalon áll (pl. 10-es és 15-ös sáv közötti határoló vonalon,
akkor mindig kifelé kell számolni a pontot, azaz ez esetben 10 pont adható. Ha a 10/5 közötti vonalon áll,
akkor az a korong 5 pontot ér a számolásban. Az utolsó lövés után még csúszhat korong a legszélső vonalra,
ezt le kell venni a pályáról mivel 0 pontot ér.

Ne nyúlj semmihez!
Nagyon fontos, hogy a 8-8 (párosban 6, 6, 6, 6) korong ellövése után senki nem nyúlhat a korongokhoz sem
a táblán, sem a gyűjtő edényben, csak ha a két játékos egyértelműen kimondta a végeredményt, hogy ki
nyert vagy vesztett esetleg döntetlen és ezt kétszer alaposan átgondolták majd lekönyvelték a pontozó papírokra.
Fej billentéssel és/vagy egymásra nézéssel állapodhatnak meg a korongok lesöpréséről.
A gyűjtőben lévő korongokat ki kell önteniük ügyelve arra, hogy ne keveredjenek más korongokkal és a 20asok számát is egyértelműen (olvashatóan akár a pontszámot) be kell írniuk a játékosoknak a pontozó lapra.
Ha mindketten jelezték, hogy rögzítették a papíron az adatokat, akkor folytatódhat a játék és kerülhetnek a
korongok a tábla mellé az eredeti helyükre.

20-asok számolása
Több versenyen előfordult már az a probléma, hogy a lövéssel a korong kirepült a pályáról és leverte az
asztalról a gyűjtő edényt, ilyenkor általában a lövő korong bele esik a gyűjtő edénybe majd az egész leborul
a földre. Vita szokott lenni, hogy akkor kinek hány 20-asa volt az edényben, esetleg az edényből esés közben
kipottyanhat egy-két korong az asztalra mintha az még el sem lett volna lőve.
Nagyon fontos, hogy versenyen legyen egy lap a tábla mellett, és amikor valaki 20-ast lő, akkor húzzon be
egy vonalat a neve alá, hogy lássa az ellenfél. Amikkor a korongok leborulnak, akkor így egyértelműen vissza
lehet majd állítani vita nélkül az igazságos állást.
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Kiegészítések
 A játszma 4 körből áll. Ha minden negyedet egyik játékos nyer, akkor 8-0 lesz a végeredmény. Három
győzelem és egy vereség esetén a játékos 6 pontot kap (2,2,2,0) míg a másik ilyenkor egyet nyer így ő
2-t (0,0,0,2).
Lehetséges kimenetelek: 8-0, 7-1, 6-2, 5-3, 4-4.
Fontos ellenőrizni, hogy a két játékos végső pontjainak összege mindig ki kell, hogy adja a 8-at (5+3, 7+1)
 A pontozó lapokat olvashatóan töltse ki mindkét játékos, valamint minden beírást ellenőrizzünk (főleg
versenyen) az ellenfélnél is. Előfordulhat, hogy annyira a játékra koncentrál valaki, hogy véletlenül egy
játszmát, amit meg akart nyerni de nem sikerült neki 0 pontként könyvel a papírjára, pedig ilyenkor a
döntetlen miatt 1 pont jár. Minden kör végén ügyeljünk tehát a saját és ellenfelünk pontjának és huszasainak beírására.

Összpontszám könyvelése
A pontozó papírra a 4 kör letelte után összegezni kell a pontjainkat (maximum 8 jöhet ki) és a huszasainkat.
Írni csak a kijelölt mezőkbe lehet (fehér színű általában)

5. ábra: A győzelem 2 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont
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Bíró szerepe, független játékos hívása
Amennyiben szükséges hívjunk segítségül egy független játékost (általában a szövetség elnökét vagy hozzáértő ranglista elején lévő személyt). Erre akkor kerülhet sor, amikor nem ítélhető meg egyértelműen egy
helyzet.
 Egy korong rajta van-e a valamelyik határoló vonalon vagy nincs.
 Előre nem várt esemény történt. Pl. egy játékos aki bejött a terembe véletlenül bemozdította az asztalt
melyen játszunk
 Rázuhant valami a táblára
 Esetleg sérelmezünk valamelyik szabály nem betartását ellenfelünknél.
A bíró sokkal jobb a hívott személynél. Amennyiben lehet alkalmazzunk bírót, hiszen ő a mérkőzés legelejétől
a végéig pontosan látja mi történt, őt nem kell meggyőzni az igazunkról.
Amennyiben nincs bíró és egy játékost hívunk oda, neki ugye már mondhatunk akármit, nem látta egyértelműen a helyzetet (pl. szabálytalanságot) de ezek kivételével döntést hozhat pl. az alapvonal problémák esetén (amint előbb írtam)
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